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Geacht publiek deze brief is geschreven 26 september 2018 vanuit het
provinciehuis Flevoland.
Wij hebben een drama gecreëerd op de Oostvaardersplassen.
Wij zijn ‘’begonnen’’! Wij merken dat jullie allerlei oplossingen
aandragen om uithongeren - en afschot te stoppen. Wij houden die
oplossingen tegen en zeggen aldoor dat het niet kan. Ons excuus
daarvoor. Wij moeten ons gedragen! Want als je, zoals de burger het zo
mooi zegt, ’’ verkloot ‘’ en daarna ook nog eens gaat tegenwerken, dan
faal je op alle fronten.
Iemand sprak in de inspraak j.l over ’moord-loop’.
Wij hebben begrepen dat het afschieten van veel dieren een explosieve
aanmaak van jonge dieren geeft. Wij beseffen ons dat als we doorgaan
met dit plan; 1000 herten te schieten, we helaas niet meer serieus
genomen worden.
U had ons door! Wij hebben gepoogd om advies in te winnen met
Rewild aanhangers en semi-overheids instanties zoals Wageningen en
ARD ( Advies Raad voor Dierenaangelegenheden ). Zij die op oude voet
door willen gaan! Maar wij hebben geleerd. Wij weten dat we dan in
dezelfde valkuil vallen. Wat het publiek steeds woester maakt. Daarom
hebben wij het volgende besloten.
We gaan direct monitoren. Zodat we grip op de situatie krijgen.
Ons excuus dat we daar niet veel eerder mee begonnen zijn!
We hebben ons laten vertellen dat het geen ‘Rocket Science’ is.
We kunnen dan al heel snel aan de slag met anticonceptie.
De populatie wordt t.z.t stabiel. D.w.z de groep groeit niet meer groter.
Het zal u misschien verrassen, ons wel, maar dan wordt de omgeving
ook stabiel. Het verstoorde ecosysteem zal afnemen.
Zoals vermindering van giftige sint-jakobskruid. Met genoeg voedzaam
eten voor de dieren.
Vanwege dat monitoren kunnen we meteen beginnen mondjesmaat de
zwakkere dieren onder te brengen. En ja de familie structuur zal moeten
wijken maar de edelherten blijven wel in leven.

Dat lijkt ons nog de hoogste vorm van dierenwelzijn.
Een aantal parken waar niet gejaagd wordt heeft al toegezegd de
konikspaarden en de edelherten op te nemen en onvruchtbaar te
maken. De richtlijnen die wij hanteerde welke parken wel en welke niet,
zijn uiteraard een grove smoes. We roepen luid en duidelijk ‘we zijn blij
met het aanbod, onze dank is groot !’
Wij luisteren, met de adem in, naar alles wat de enige echte
gerenommeerde wetenschapper met verstand van zaken zegt.
En laten hem niet uren wachten. We laten hem uitpraten.
Wij behandelen hem als iemand waar we heel zuinig mee zullen zijn.
Wij hebben begrepen dat dat niet is gebeurd. Dat wij domme vragen
hebben gesteld. Waardoor zelfs de media de boel kon omdraaien.
Dat betreurt ons enorm. Hierbij vanuit de provincie ons nederige excuus.
Met daarbij de belofte dat dit niet meer zal gebeuren.
Wij drukken u op het hart dat de brief van de minister niet genegeerd
wordt! Wij hebben uit betrouwbare bronnen begrepen dat het lijkt dat wij
de meest belangrijke eis van de minister aan onze laars lappen!
Dat zou wat zijn! De brief geeft aan dat alle besluiten gestaafd moeten
worden door…nee niet door onderzoek want dat kan m’n achterneefje
ook, nee door wetenschappelijk onderzoek. Dat is tot nu toe niet
uitgevoerd. Behalve door de achterban van professor Tom Stout die
daar naar kan verwijzen. Dus de reset via afschot kan sowieso niet
doorgaan. Uitplaatsen is nu het devies.
En dan de actievoerders!
Het is ons opgevallen dat de actiegroepen veel meer weten dan de
provincie zelf. Zij hebben contact met vooraanstaande wetenschappers.
Daarom nodigen wij hen uit deze naar voren te schuiven om ons bij te
staan. Maar wij gaan veel verder dan dat!
Wij wijzen een groep actievoerders aan. Liefst degene die we jaren
hebben geschoffeerd. Die alles op alles hebben gezet om de boel te
controleren in de OVP. Zij mogen overal in de OVP komen, dag en
nacht. Zij mogen zelfs alles filmen, testen en tevens kritisch verslag
uitbrengen. Zo kunnen zij hun achterban informeren.
Wij zijn ons er van bewust dat dit de enige manier is om echte
transparantie uit te dragen. Wij zien dat als een enorme hulp!
Daarom hebben wij besloten alle boetes te vergoeden.
U kunt het terugvorder-formulier invullen via de site provincie Flevoland.

Ook zoeken wij met spoed naar een hele nieuwe groep die het stokje
overneemt van staatsbosbeheer. Ze hebben laten zien zeer
contraproductief te werken. Het feit dat ze heer en meester op eigen
grond spelen terwijl de grond, vanwege staatsgeld, van het publiek is.
Tevens zich niet storen aan god noch verbod en meer kapot maken dan
ons lief is rest ons geen andere keuze.
De zorgplicht.
Deze zal zo spoedig mogelijk inwerking gesteld worden. In de vorm van
het Rijnland model voor dieren. En we gaan, uiteraard zolang dat nodig
is, bijvoeren. Dierenartsen controleren de dieren 24/7 en geven hulp
wanneer nodig. Doodschieten zal niet langer aan de orde zijn.
Bij ernstig lijden wordt er op een respectvolle manier geëuthanaseerd.
Dit in het kader van het goede voorbeeld geven; hoe we met levende
omgaan. Over het voorstel ‘’ hertenvlees verkopen ‘ schamen wij ons zo
daar willen wij het liever niet meer over hebben. Dat voorstel is van tafel,
afgeserveerd!
Wij provincie nemen onze verantwoordelijkheid. Nee wij gaan niet meer
naar andere wijzen. Wij hopen dat na al het leed wat wij de dieren en
daarom u hebben aangedaan hiermee ietsje is afgenomen.
En dat u onze inzet zal accepteren. Wij weten dat we minstens door het
stof moeten kruipen. Wij gaan daarom ons stinkende best doen dit alles
zo spoedig mogelijk uit te voeren. Wij stoppen met vergaderen en niks
doen en gaan NU aan de slag!
Dank u wel.
Met dank aan de commissie van gezond verstand.
Anita Reerink
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